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Onderstaande mail: Sector initiatief Brandstofreductie Noord Oost Nederland 
 
Van: Paulien Schuiling  
Verzonden: woensdag 9 september 2020 10:00 
Onderwerp: Update Sectorinitiatief Brandstofreductie Noordoost Nederland 
 
Goedemorgen allemaal, 
  
In deze mail een aantal mededelingen en verzoeken die te maken hebben met ons sectorinitiatief. Het is 
een vrij lange mail, onderaan vind je de samenvatting. 
  
Plenaire bijeenkomst 17-09-2020 
We hebben besloten om de plenaire bijeenkomst van 17-09-2020 niet door te laten gaan. Dit door het 
stijgende aantal Corona besmettingen. Hoewel we een bijeenkomst erg nuttig en gezellig vinden, gaat 
gezondheid altijd voor. 
Ik stuur straks een Outlook - annulering van deze vergadering 
  
Plenaire online bijeenkomst 03-11-2020 
Als alternatief gaan we een online plenaire bijeenkomst organiseren. Dit doen we op 03-11-2020, we 
starten om 9.00 uur. 
De meeste van jullie hadden deze datum al geblokt. Omdat deze bijeenkomst online is, zal deze max 2 
uur duren. 
Jullie ontvangen zo een (gewijzigde) Outlook uitnodiging. Later meer informatie over het programma en 
andere praktische informatie. 
 
Corona & CO2  
2020 staat grotendeels in het teken van Corona. Corona heeft ook een effect voor wat betreft 
brandstofgebruik en bedrijfsvoering. Denk aan thuiswerken, minder carpoolen, onzekerheid, uitstel van 
opdrachten etc. 
Daarom willen we aan alle leden vragen om voor 03-11-2020 kort antwoord te geven op onderstaande 
vragen. Dit helpt bij het krijgen van een beeld van onze leden & het effect van de Corona situatie. 
Je kunt deze vragen beantwoorden door deze mail te replyen. 
  
1 Heeft Corona een invloed op reisgedrag van medewerkers? Zo ja, welk effect? 
2 Denk je dat bepaalde Corona maatregelen blijven hangen na deze periode (Denk aan thuiswerken, 
meer vergaderen op afstand o.i.d.) 
3 Zijn er, in de afgelopen maanden, grote verschillen te zien in de CO2 uitstoot van jouw bedrijf t.o.v. 
vorig jaar? Zo ja welke? 
4 Heeft Corona effect op geplande investeringen ten aanzien van CO2 reductie? Zo ja welke?  
5 Wat is het effect van Corona op ons initiatief en wat verwacht je van ons hoe we daarop anticiperen?  
6 Hoe verlopen de audits van de CO2 Prestatieladder audit nu tijdens de coronamaatregelen?  
  
Menukaart 
Tijdens de laatste plenaire bijeenkomst hebben we het gehad over menukaarten: onderwerpen waar 
men snel informatie kan vinden over onderwerpen die te maken hebben met brandstof & CO2 reductie. 
We willen iedereen vragen om een menukaart in te vullen, voor een onderwerp naar keuze. 
Heeft jouw bedrijf bijvoorbeeld veel baat bij het gebruik van elektrisch gereedschap? Maak dan een 
menukaart aan. Dit kan als naslagwerk dienen voor andere leden. Zo leren we van elkaar. 
Elke ingevulde menukaart wordt bekeken en daarna gepubliceerd.   
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Menukaart invullen kan hier: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XvLfXhk-

WkGAnzoXptfXOe7Q7I5sgPxJpMqj_beHO8dUQk9RRFE0Ukk4VU1CRUEzTE1BTjkyWFI3Vi4u 
  
Logo Initiatief 
Zoals jullie weten hebben we met ons Sectorinitiatief ons eigen logo. Het zou het leuk zijn als alle leden 
dit logo met een link naar de website www.brandstofreductie.nl op hun bedrijfswebsite willen plaatsen. 
Hierbij dan ook het verzoek om dit te doen. Een mooie manier om de bekendheid van ons initiatief en 
de onderlinge betrokkenheid te vergroten! Het logo is toegevoegd als bijlage. 
  
Losse punten 

- Eerder dit jaar hebben alle leden een CO2 enquête ingevuld: dank hiervoor. De resultaten zijn 
inmiddels gebundeld: Zie bijlage bundeling antwoorden enquêtes. Dit wordt tijdens de plenaire 
online bijeenkomst van 03-11-2020 verder toegelicht. 

- We willen iedereen alvast wel wijzen op een filmpje dat SKAO heeft gepubliceerd: de presentatie 

van de CO2 Prestatieladder 3.1 versie. Nuttig, én op een leuke manier gebracht. Verzoek aan 
iedereen om deze voorafgaand aan de bijeenkomst van 03-11-2020 te bekijken. Als er vragen 
zijn dan kunnen deze tijdens de online bijeenkomst van 3 -11-2020 gesteld worden aan een 
medewerker van SKAO die ook online aanwezig is. 

  
Samengevat: 

- Plenaire bijeenkomst van 17-09-2020 gaat niet door 
- Eerstvolgende plenaire online bijeenkomst is op 03-11-2020 van 900-1100 uur 
- Aan iedereen het verzoek om voor 03-11-2020 de 6 vragen te beantwoorden. Dit kan door deze 

mail te replyen.  
- Het zou super zijn als alle leden het sectorinitiatief logo op zijn/haar bedrijfswebsite plaatsen 
- Aan elk lid de vraag om een menukaart in te vullen. 

  
Als er vragen zijn, hoor ik het graag! 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Paulien Schuiling 
  

 
 
www.brandstofreductie.nl 
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